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Column pastoraal team

Inleveren kopij woensdag vóór 12.00 uur, voor mogelijke plaatsing woensdag de week 
erop, aan: redactieopweg@franciscusparochie.nl 

�������
Secretariaat St. Franciscusparochie:
Veldmaterstraat 61, 7481 AB Haaksbergen, 
telefoon: 053-574 39 29.
e: secretariaat@franciscusparochie.nl
Open: dinsdag t/m donderdag van 9.30 tot 11.00 
uur. Buiten openingstijden kunt u luisteren naar 
een antwoordband. 
Banknummer: NL 87 RABO 011 80 98 802
www.franciscusparochie.nl

Pastoraal team
•  Pastoor Paul Daggenvoorde

t: 06-391 704 07, 
e: p.daggenvoorde@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastor Willy Rekveld (vicaris)
t: 06-208 748 66
e: w.rekveld@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastoraal werker Frank de Heus
t: 06-300 988 33
e: f.deheus@rkzuidoosttwente.nl

•  Pastoraal werker Carla Berbée
t: 06-412 525 58
e: c.berbee@rkzuidoosttwente.nl

•  Coördinator jongerenactiviteiten Ans te Lintelo
t. 06-309 586 89
e: ans.telintelo@mariavlucht.nl 
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Bidden voor bestuurders 
en andere vrijwilligers 

Zaterdag 4 februari  
18.30 uur Bonifatius
Woord- en Communieviering
L.Lenderink
Bonifatiuskoor

Zondag 5 februari 
10.00 uur Maria Praesentatie 
Woord- en Communieviering
L.Lenderink
Alegrokoor

Zondag 5 februari 
10.00 uur Marcellius  
Gebedsdienst
T. van der Pol en H. Landewé 
Marcellinuskoor

Zondag 5 februari 
9.30 uur Pancratius
  Eucharistieviering
J. Kortstee
Dames- en herenkoor 
Pancratius

Omzien naar elkaar
-met behulp van de ‘Kletspot’-

Inschrijven busreis naar Lourdes

Wij hebben veel 
te bieden uit 

onze door 
eeuwen en 
verschil-
lende tij-
den ge-

rijpte ge-
loofstraditie. 

Kostbaar erfgoed dat niet museaal be-
waard, maar actief beschikbaar gesteld 
moet worden. Zodat wijzelf, onze tijdge-
noten, én de komende generaties het le-
ven ermee verrijken.
Dat gaat niet vanzelf. Inspiratie behoeft 
organisatie. Namelijk dat we loslaten 
en bidden. Daarna komt missie. Dat 
we overdragen wat we ontvangen. Dat 

vraagt nog meer organisatie. Onze paro-
chies zijn organisaties waar we ons ge-
loof verdiepen (katechese), vieren (litur-
gie) en doen: naasten- en vreemden- en 
ziekenzorg. Een parochie is letterlijk ge-
doe. Er moet veel worden gedaan.
Een stagiaire vatte dat in één beeld sa-
men; “handen gevouwen, handen uit de 
mouwen”. 

We zoeken voor locatieraden, pastoraat-
groep én parochiebestuur mensen. Het 
valt niet mee geschikte kandidaten be-
ried te vinden. Iedereen heeft het druk. 
Of druk gehad, en zoekt tijd voor eigen 
familie. Soms ontmoedigt me het zoe-
ken. Kerk en parochie zijn we sámen. 
Een kleiner en grijzer wordende groep 
kan niet alles blijven doen. Laatst dacht 
ik ineens aan stagiaire Ronald. En vroeg 
me af of ik er wel voldoende voor bid. 
Dat doe ik inmiddels. Doen jullie mee. 
God bidden om hulp van elkaar, de hel-
pende handen van nieuwe bestuurders 
en andere vrijwilligers. En laten we ook 
bidden vóor onze huidige leden in raden 
en besturen. Ze steken hun handen fl ink 
uit de mouwen! Doe mee! Ik geloof in de 
kracht van ons gezamenlijk gebed.

 Paul Daggenvoorde, pastoor.

Elke vrijdag 12.00 - 12.15 uur 
Gebedskring Protestantse kerk
Coventrygebed 
Gebed voor vrede & verzoening
i.v.m. oorlog in Oekraïne 

Donderdag 16:00 tot 18:30 uur
‘Inloopkerk’ in de Pancratius
Voor een gesprek en ontmoeting.
bij een kop koffi e of thee

Er komt er een nieuwe gesprekken-ron-
de aan met als thema Omzien naar 
elkaar.

Vanuit het synodale proces is gebleken 
dat alle gesprekken unaniem het gevoel 
hebben gegeven van inspiratie, vreugde 
en voldoening, nieuwsgierigheid en zich 
gehoord voelen.

Juist gezien de waarde en het grote en-
thousiasme willen we nu een nieuwe 
ronde gesprekken aanbieden. Het met 
elkaar in gesprek gaan als het eigenlij-
ke proces van geloofsverdieping. Om el-
kaar te inspireren.

Veel mensen vinden het belangrijk dat er 
verband is tussen mensen. Men maakt 
zich bijvoorbeeld zorgen rond eenzaam-
heid, individualisering, verlies aan con-
tacten, sociale omgeving. Vandaar dat 
is gekozen voor het thema Omzien naar 
elkaar.
In gesprek hierover gaan kan op een 
heel laagdrempelige manier. Dat kan 
met een groepje mensen vanuit kerkver-
band, maar ook bijvoorbeeld op scholen, 
aan de keukentafel thuis met vrienden, 
in gezinsverband, met opa en oma of ..  
Zelf of met begeleiding.
Mogelijk komt vanuit het gesprek een 

mooie spreuk oneliner, of tekst  naar 
voren. Als die op een tegeltje gezet kan 
worden kunnen we de tegeltjes verza-
melen en in de kerk laten zien. 

In elke parochie zijn, in februari en maart, 
kletspotten (met instructie) te leen en 
tegeltjes beschikbaar. In elke parochie 
zijn ook gespreksleiders en ambassa-
deurs, die een gesprek kunnen begelei-
den. Doet u mee?

De ‘Kletspot’ is af te halen bij het secre-
tariaat Franciscusparochie, Veldmater-
straat 61 Haaksbergen. Ma-do tussen 9 
en 11.30 uur, 053 5743929

Op dinsdag 24 januari werd in het paro-
chiecentrum aan de Nieuwe Schoolweg 
in Enschede een informatieavond ge-
houden over de Lourdesbedevaart (van 
27 april t/m 5 mei 2023). De belangstel-
ling vanuit heel Zuidoost Twente was 
boven verwachting en de sfeer aange-
naam. Annigje Jannink-Annink (reislei-
der) en pastoor Daggenvoorde lieten 

een informatieve PowerPoint zien. De 
reis naar en van Lourdes geeft heel wat 
toeristisch te zien en als bedevaart écht 
wat te beleven. We gaan via Reims. Daar 
bezoeken we de kathedraal waar alle 
Franse koningen zijn gekroond. Ons eer-
ste hotel is in de buurt van Troyes. We 
bezoeken de kathedraal van Vezelay en 
de derde dag gaan we naar Rocamadour 
en hopen dan tegen 14.00 uur in Lour-
des aan te komen.

Vezelay en Rocamadour zijn twee be-
langrijke bedevaartplaatsen voor pel-
grims op weg naar Santiago de Com-
postella in Spanje. Op de terugreis over-
nachten we in Nevers zodat we gelegen-
heid hebben Bernadette te bezoeken die 
daar ligt opgebaard.

Er zijn al 25 stoelen bezet in de bus. Op 
www.christoffelreizen.nl kunt u zich 
nog inschrijven. Klik op de groene knop 
‘boek een reis’ (rechtsboven), daar vindt 
u de Negendaagse busreis Lourdes. 
Drie in een parochie. Dat zijn wij. 

Op dinsdag 28 maart houden we om 
19.00 uur voor de mensen die zich in-
geschreven hebben de kennismakings-
avond, ook in het parochiecentrum aan 
de Nieuwe Schoolweg in Enschede.

Meer informatie: https://
www.mariavlucht.nl/actueel/
parochiebedevaart-naar-lourdes-2023
Voor Enschede en Haaksbergen: Hetty 
Eckers tel.: 06-22 26 82 64 / 053-433 
37 18 of Annigje Jannink-Annink tel.: 
053-434 26 50.

Vrijdag 16 december hebben we bij en 
in de Bonifatiuskerk een middag gehou-
den. Er waren 6 verschillende koren en 
zangers die ons kerstliederen ten ge-
hore hebben gebracht . In de kerk kon 
je een kaarsje branden en   het mooie 
kerstpanorama bewonderen. Ondertus-
sen kon je genieten van koffi e, thee, cho-
colademelk of glühwein met een lekker 
koekje. Het goede doel dit jaar was de 

voedselbank, we hebben hen het mooie 
bedrag van 295 euro geschonken. Na-
mens de organisatie heel hartelijk dank 
voor uw bijdrage. 
Een impressie vindt u op de website 
van onze parochie onder ‘NIEUWS’, vi-
deo-kanalen (Youtube).

Bernardie Broekhuis  en 
Brigitte Damveld

Terugblik: Kerstsfeer in de Veldmaat
- korenmiddag -
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Alle (niet-besloten) vieringen in de Pancratius- en Bonifatiuskerk zijn via livestream Kerkdienstgemist.nl te volgen.
Vieringen in de Pancratiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2326  --- Vieringen in de Bonifatiuskerk via: https//: kerkdienstgemist.nl/stations/2327

Kerkberichten parochie St. Franciscus van Assisië Haaksbergen, Boekelo en Buurse
VIJFDE ZONDAG DOOR HET KERKELIJK JAAR. 

Lezingen: Jesaja 58,7-10 // 1 Korintiërs 2,1-5 // Matteüs 5,13-16. Liturgische kleur: groen. 

Onze parochie heeft een website: www.heiligegeestparochie.nl.
Hierop kunt u informatie vinden over onze parochie. Ons e-mailadres is: 
st.isidorushoeve1@gmail.com 

Bereikbaarheid pastorale team: Het pastorale team is bereikbaar onder  
telefoonnummer 074-3492212. E-mail: contact@pastoraalteam.nl 

Pastorale zorg: Pastoor J.Jansen 06 46907233 ( maandag vrij).
of pastor A.Zoet 06-27124695 (vrijdag vrij).

Weekend: 5e Zondag door het jaar

Zondag 5 februari 9.30 uur Eucharis-
tieviering mmv Dames en Herenkoor
Voorganger pastor C.Pikkemaat

Intenties weekend:
Erna Bouwmeesters-Ang.

Jaargedachtenis gedenken we voor:
Ouders Leferink-Wijlens: Mine Hart-
gerink: Hennie Natter.

Vieringen door de week:
Dinsdag 7 februari 9.00 uur Woord en 
Communieviering
Voorganger pastoraal werker A.Zoet

Gedachteniskapel:
In de winterperiode is de gedachte-
niskapel op dinsdag en zondag van 
10.00 uur tot 16.00 uur geopend en 
tijdens de weekendvieringen.

H. MARCELLINUS BOEKELO

ST. PANCRATIUS HAAKSBERGEN

HH. BONIFATIUS EN GEZELLEN VELDMAAT

KAPEL HET SAALMERINK

MARIA PRAESENTATIE BUURSE

Resultaat Adventsactie 2022
In de afgelopen Adventsperiode hebben wij actie gevoerd om het Ana 
Manganaro ziekenhuis in El Salvador in staat te stellen om meer aan-
dacht te geven aan de vroege ontwikkeling van jonge kinderen. Daardoor 
zijn deze kinderen later beter in staat vaardigheden te leren waarmee ze 
de keten van armoede kunnen doorbreken. 

De collectes in de kerken in onze parochie hebben € 743,11 opgebracht. 
Een mooi resultaat als je daarbij ook bedenkt dat door de kou het kerk-
bezoek toch minder was dan we gewend zijn. Tijdens de Advent Wonder-
wandeling in de Pancratiuskerk op 17 december 2022 doneerden de be-
zoekers € 132,42. Daarmee komt het totale bedrag uit op € 875,53. Hoe-
veel er door middel van de QR-code bij de artikelen over de Adventsactie 
in Op Weg en/of via de website door parochianen is gedoneerd, weten we 
natuurlijk niet.

Iedereen die hoe dan ook heeft bijgedragen aan dit mooie resultaat: heel 
hartelijk bedankt! Samen hebben we een waardevolle bijdrage mogen le-
veren aan een beter leven van onze medemensen in El Salvador.

J.H.

ZONDAG 5 FEBRUARI OM 09.30 
UUR: EUCHARISTIEVIERING M.M.V. 
HET PANCRATIUS DAMES- EN 
HERENKOOR. 
Voorganger: pastor Jan Kortstee. Lec-
trice: Diny Laarhuis. Acoliet: Stef te 
Bogt. Koster: de heer Stef te Bogt. Ca-
meraman: de heer Jos Wetzelaer. 
JAARGEDACHTENIS: Wim Busschers.
GEBEDSINTENTIES: Bernard ter 
Braak; overleden ouders Hennie ter 
Huurne en Adele ter Huurne – Terma-
the; Annie van Sark.

WOENSDAG 8 FEBRUARI OM 09.30 
UUR: ‘MARKTMIS’.
Woord- en Communieviering waarbij 
mevrouw Elles Veltkamp de parochi-

eel voorganger is. 
DONDERDAG 9 FEBRUARI VAN 16.00 
– 18.30 UUR: ‘INLOOPKERK’ – DE 
KERK IS OPEN VOOR ONTMOETING 
EN GESPREK (dankzij vrijwilligers van 
de P.C.I.) .
Onder het genot van een kop koffie of 
thee zult u ervaren dat er oprecht naar 
u geluisterd wordt. 

MEDEDELINGEN LOCATIE 
Zie algemene mededelingen

Contact & bezoek
Secretariaat: tel. 053 - 572 13 53,
Markt 20, 7481 HT  Haaksbergen
open: di. en wo. van 9 tot 10 uur
e: pancratius@franciscusparochie.nl 

ZATERDAG 4 FEBRUARI 2023 OM 
18.30 UUR: WOORD- EN COM-
MUNIEVIERING M.M.V. HET 
BONIFATIUSKOOR. 
Voorganger de heer Laurens Lende-
rink. Lector: de heer Gerrit de Munnik. 
Acoliet: Jos Westendorp. Koster: 
de heren Nico van Rooijen en Ger-
rit Menkehorst. Camera: de heer Ge-
rard Vaanhold. JAARGEDACHTENIS: 
Graddy en Gerrit Hendriks – Hannink; 
Aloys Aellerinck; Hennie Broekhuis. 
GEBEDSINTENTIES: Louise Read; Jo-
han en Annie Laarman – Bonekamp; 
Miny Molenkamp – Wissink; Vader en 
Zoon Nico Rutte; Annie Michorius-Wil-
denborg; Overleden familie Broekhuis 
– Drietelaar;

DONDERDAG 9 FEBRUARI OM 09.00 
UUR: LAUDEN. De viering is in de zij-
kapel bij het H. Hartaltaar. Voorganger 
mevrouw Bernardie Broekhuis; Koster: 
Mw. Tine Westendorp.  Camera: de 
heer Gerrit Menkehorst. De intenties 
van afgelopen zaterdag worden ook 
in deze Lauden gelezen. Na afloop 
koffie of thee in de grote zaal van de 
pastorie. 

IN MEMORIAM
Op maandag 23 januari is in de leeftijd 
van 84 jaar overleden Johanna Laar-
man – Bonekamp (roepnaam Annie). 
Zij was sinds 2 oktober weduwe van 
Johan Laarman. Zij woonde aan Ep-
penzolder (voorheen Schoolkaterdijk). 
De gezongen uitvaartviering en begra-
fenis daar aan volgend op onze paro-
chiekerkhof hebben op zaterdag 28 
januari plaats gevonden. Wij wensen 
haar kinderen en kleinkinderen veel 
sterkte toe bij het verwerken van het 
verlies beide ouders en opa en oma in 
zo’n korte tijd.

MEDEDELINGEN LOCATIE :
Op dit moment zijn we bezig met het 
(her)inrichten van het terrein naast de 
kerk, daar waar voorheen de rode beu-
ken stonden. Er zullen nieuwe bomen 
gepland worden en er blijft ruimte om 
te parkeren.
Zie ook algemene mededelingen

Contact & bezoek
Veldmaterstraat 61-63 
7481 AB  Haaksbergen,
Secretariaat: tel 053 – 57 21419 
e: bonifatius@franciscusparochie.nl

ZATERDAG 4 FEBRUARI: WOORD- EN COMMUNIEVIERING. 
Parochieel voorganger: mevrouw Bernardie Broekhuis. 

ZONDAG 5 FEBRUARI, 10.00 UUR: 
COMMUNIEVIERING M.M.V. HET 
ALEGROKOOR.
Voorganger: de heer Laurens Len-
derink. Lectrice: mevrouw Astrid 
Jannink.
JAARGEDACHTENIS: Hendrik 
en Annie Klein Rot- Scholten; Jo-
hannes Hendrikus Deeterink 
GEBEDSINTENTIES: Bernard Kamp-

huis; de overleden ouders ter Huurne 
Simberg.

MEDEDELINGEN LOCATIE:  
Intenties kunt u opgeven via de tele-
foon 06-12773335, e-mail buurse@
franciscusparochie.nl of via een brief-
je in de brievenbus van de Pastorie. 
Zie ook algemene mededelingen

ZONDAG 5 FEBRUARI OM 10.00 
UUR   GEBEDSVIERING M.M.V. 
MARCELLINUSKOOR
Voorgangers: mevrouw Tineke van der 
Pol en Hannie Landewé. Tijdens deze 

viering herdenken we de parochianen 
die de laatste 12 maanden zijn over-
leden en de parochianen waarvan we 
volgens het herdenkingsboek de jaar-
gedachtenis vieren. 

ALGEMENE MEDEDELINGEN 

Actie kerkbalans:
Deze maand staat traditiegetrouw in het teken van de actie Kerkbalans. 
Mocht de retourenveloppe niet bij u zijn opgehaald, dan verzoeken wij u 
deze te deponeren in de brievenbus van de pastorie..
Bloemengroet:
Ook ú kunt een briefje, met daarop de naam en het adres van iemand die 
u vanuit uw geloofsgemeenschap het maandelijkse bloemetje zou willen 
geven, in de box, die staat in de Kerk/Mariakapel, doen. Vermeldt u op het 
briefje ook waarom diegene een bloemetje zou moeten krijgen? 
Mariakapellen:
De Mariakapellen in onze kerken zijn alle dagen van 09.00 tot 17.00 uur 
geopend voor een persoonlijk gebed en/óf voor het opsteken van een 
kaarsje. 
Voedselbank:
Houdbare levensmiddelen voor cliënten van de Voedselbank kunt u bren-
gen naar het verzamelpunt in de Mariakapel van uw kerk..

MEDEDELINGEN LOCATIE :
Na afloop drinken we in het parochie-
zaaltje samen een kop koffie. 
U kunt vóór aanvang van de vie-

ring achter in de kerk producten 
neerleggen voor de Voedselbank 
Enschede-Haaksbergen.
Zie ook algemene mededelingen.


